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AANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDINGAANLEIDING    

Het is voldoende bekend dat heide een actief beheer nodig heeft om in stand te blijven. Tegengaan van 
successie, verzekeren van een variatie in structuur en samenstelling van de vegetaties en het microhabitat, 
en behoud van de geschikte milieucondities, zijn de voornaamste doelen van dat beheer. Er worden 
traditioneel verschillende technieken toegepast om dit te bereiken: branden, maaien, plaggen, kappen en 
begrazen. Uiteraard hebben ze elk een verschillende impact op het habitat en de levensgemeenschappen, 
waardoor er in de meeste gevallen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de toestand van de 
heide, gericht gekozen wordt om een van die maatregelen of een combinatie in een bepaalde heide toe te 
passen (zie o.a. De Blust, 2012a; 2012b). Behalve het nagestreefde effect voor de biodiversiteit, zijn ook 
de vertrouwdheid met een bepaalde techniek, de ligging van het heideterrein t.o.v. gelijkaardige gebieden 
en het omgevende landgebruik, en eventuele het bestaan van andere doelen die men in het gebied nog wil 
realiseren, redenen om voor een bepaalde beheermaatregel te kiezen.  

In dit advies concentreren we ons op begrazing met schapen als beheermaatregel voor de Kesselse Heide. 
Zoals ook in andere heideterreinen, is begrazing zeker niet de enige vorm van beheer die hier toegepast 
wordt. Zo is de heide er in het verleden ook geplagd, gemaaid en gekapt en werden bomen gekapt. In de 
toekomst zullen trouwens, naast begrazing, deze beheervormen ook nog gebruikt worden.  

 

VRAAGSTELLINGVRAAGSTELLINGVRAAGSTELLINGVRAAGSTELLING    

• Hoe heeft de vegetatie zich de voorbije jaren ontwikkeld bij het gevoerde begrazingsbeheer? 

• Is het aangewezen het begrazingsbeheer bij te sturen in functie van een optimalisatie van de 
natuur- en landschappelijke waarden van het gebied? 

TOELICHTINGTOELICHTINGTOELICHTINGTOELICHTING    

Het begrazingsplan 2013 komt nagenoeg overeen met het begrazingsplan dat we voor 2012 voorgesteld 
hadden (“Aanzet begrazingsplan Kesselse Heide. Geert De Blust - INBO, 23.07.2012). Op 24.04.2013 
werden op een bijeenkomst met de verantwoordelijken van de provinciale diensten voor het beheer van de 
Kesselse Heide, de herders en het INBO, de resultaten van de begrazing en de ervaringen van de herder in 
het korte  begrazingsseizoen van 2012, besproken. Op basis van deze bespreking zijn enkele kleine 
veranderingen en aanvullingen voorgesteld die in dit begrazingsplan voor 2013 zijn opgenomen. We 
merken op dat door de weersomstandigheden en door kleine organisatorische factoren, de begrazing in 
2012 pas in augustus begonnen is. De bevindingen van dat jaar zijn daarom niet representatief te noemen 
voor een optimale begrazing van de Kesselse Heide. Als gevolg hiervan is het best dat in 2013 de 
begrazing nauwkeurig opgevolgd wordt, zodat er meer inzicht verkregen wordt en de plannen voor de 

volgende jaren bijgesteld kunnen worden.  

Doelen van de begrazing Doelen van de begrazing Doelen van de begrazing Doelen van de begrazing     

Specifiek voor de Kesselse Heide kunnen de doelen van de begrazing als volgt omschreven worden: 
1) Behouden van het heide- en stuifzandhabitat in een goede conditie  

- behoud van heide en stuifzand met de soorten die kenmerkend zijn voor het habitat onder de 
optimale condities van het milieu van de regio  

- behoud van het voedselarm milieu 
- behoud van open, stuivend zand 
- behoud van alle sucessiestadia van stuifzand 
- behoud en uitbreiding van de oppervlakte met korstmosrijke vegetaties 
- aanwezigheid van de verschillende ontwikkelingsfasen van Struikhei: pioniersfase, opbouwfase, 

volwassen fase, degeneratiefase 
- ontwikkeling van een structuurrijke vegetatie: verticaal variatie in hoogte, horizontaal variatie in 

dichtheid 
- behoud van een mozaïek van microhabitat, bestaande uit door dwergstruiken gedomineerde 

plekken, door kruiden en grassen gedomineerde plekken en open zandig pioniershabitat  
- verspreide aanwezigheid van enkele struiken en bomen 
- verzekeren van een heidegebied dat één geheel vormt en dus geen interne fragmentatie of isolatie 

kent 
- verhinderen van verbossing 
- verhinderen van het tot dominantie komen van grassen of bramen 
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2) Herstellen van het heide- en stuifzandhabitat waar dit niet meer optimaal is 
- vergroten van de oppervlakte droge heide gedomineerd door Struikhei 
- verminderen van de oppervlakte door grassen gedomineerd habitat 
- vergroten van de interne structuurvariatie in de droge heide door variatie in leeftijdopbouw van 

Struikhei, verschillen in bijmenging met vlekken grassen, kruiden en onbegroeide bodem, 
aanwezigheid van verspreide bomen en struiken 

- ontwikkelen van structuurvariatie op landschapsniveau door het creëren van een geleidelijke 
overgang tussen open heide en gesloten bos  

- vergroten van gunstige kiemingsomstandigheden 
- afvoeren van nutriënten 

  
3) Illustreren van het traditionele gebruik van de heide als graasgrond voor schapen 

- zichtbaarheid en nabijheid van grazende schapen voor recreanten en toeristen 

Niet al deze doelen zijn even goed met schapenbegrazing te bereiken. Voor de beoordeling van het effect 
van de begrazing op het functioneren van het heidelandschap, onder de heersende milieu- en 
gebruiksdruk, zijn de volgende vragen richtinggevend: 

� Wordt de structuurvariatie op landschapschaal behouden of vergroot? 
� Worden er geleidelijke overgangen tussen heide en bos gecreëerd?  
� Wordt de structuurvariatie op vegetatieschaal behouden of vergroot? Het gaat om het 

vlekkenpatroon binnen een begroeiing: onbegroeide plekken / grassen en kruiden / dwergstruiken 
/ solitaire struiken en bomen. 

� Wordt de variatie aan micropatronen behouden of vergroot? Het gaat om steilrandjes in droge en 
natte milieus, om gesloten versus meer open vegetatievlekken, om onbegroeide vlekken vaste of 
losse minerale of venige bodem en strooisel.  

� Is er variatie in leeftijd, hoogte en structuur van Struikhei gecreëerd?  
� Is er een uitbreiding van onbegroeid en stuivend duin? 
� Wordt de natuurlijke successie tegengegaan en is er een afname van de boom- en 

struikbedekking?  
� Is er een afname van Pijpenstro, Bochtige smele, Fijn zwenkgras en struisgrassen?  
� Is de toename van het aantal soorten dat specifiek is voor het heidelandschap gerealiseerd?  
� Is er een toename van het aantal soorten dat specifiek is voor het heidelandschap te verwachten 

doordat concurrentieverhoudingen veranderd zijn (geen dominantie meer door een soort die tot 
soortenarmere condities leidt)? 

� Is er een toename van het aantal soorten dat specifiek is voor het heidelandschap te verwachten 
doordat er gunstige kiemingsvoorwaarden gecreëerd zijn? 

� Is er een toename van het aantal soorten dat specifiek is voor heidelandschappen te verwachten 
omdat dispersiemogelijkheden verbeterd zijn? 

� Worden aanwezige soorten die kwetsbaar zijn door begrazing (bv. grondbroeders) ontzien door de 
wijze van begrazen? 

� Kunnen voldoende planten tot bloemvorming (nectar) en zaadzetting komen?  
� Wordt er een netto afvoer van mineralen gerealiseerd? 

Het antwoord op deze vragen zal bepalen of een begrazingsvorm gestart, verdergezet of gewijzigd wordt. Bij 
het instellen van een begrazingsbeheer is het dus nodig dat de effecten van de begrazing regelmatig aan 
deze vragen getoetst worden. Sommige effecten kunnen pas na enkele jaren beoordeeld worden, andere, 
bv. de variatie in hoogte en structuur van Struikhei of de bloem- en zaadvorming van de dominante grassen 
(als negatieve indicatie) of van doelsoorten (als positieve indicatie), kunnen jaarlijks nagegaan worden. Met 
de besluiten van deze laatste criteria kan dan het jaarlijks begrazingsplan verder gedetailleerd en 
aangepast worden.  

Naast de vorige vragen, spelen ook de volgende criteria een rol bij de afweging van de meest geschikte of 
beloftevolle begrazingsvorm:  

� De beschikbaarheid over een voldoende grote kudde schapen, aangepast aan het terrein 
� De aard van de overeenkomst tussen de beheerder en de schapenhouder 
� De noodzakelijke infrastructuur en voorzieningen voor de dieren, inclusief beschikbaarheid van 

nacht- en weekendrasters, winteropvang, stalling, alternatieve graasgronden voor het geval er 
tijdens het begrazingseizoen niet op de heide gegraasd kan worden 

� De stuurbaarheid op het bereiken van specifieke doelen 
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� De ‘natuurlijkheid’ van het proces 
� De combinatiemogelijkheden van begrazing met de andere beheervormen en het medegebruik van 

de Kesselse Heide  
� De meerwaarde voor recreatie en cultuurhistorie 

Toestand van de Kesselse Heide, Toestand van de Kesselse Heide, Toestand van de Kesselse Heide, Toestand van de Kesselse Heide, zomer 2012zomer 2012zomer 2012zomer 2012    

We beschrijven hier zeer kort de toestand van de heidevegetaties van de Kesselse Heide tijdens de lente 
en de vroege zomer van 2012. Dit is de uitgangsituatie die aanleiding heeft gegeven tot de herziening van 
de begrazing die de voorgaande jaren in de Kesselse Heide werd toegepast.  

De eerste vaststelling is dat de droge heide in 2011 haast overal zeer zwaar begraasd werd, al dan niet 
nadat Struikhei hoog afgemaaid werd. Hierdoor ging Struikhei het volgende vegetatieseizoen in met erg 
weinig groene delen. Doordat juni en juli 2012 redelijk nat waren, is de hergroei van de plant echter 
behoorlijk en kunnen we spreken van een goed herstel na overbegrazing. Vitale oude of volwassen struiken 
komen echter haast niet meer voor, waardoor de vegetatie zich nu meer eenvormig lijkt te ontwikkelen.  

Om de huidige vegetatie te kunnen vergelijken met de gegevens die in 2004/2005 verzameld werden voor 
het maken van de vegetatiekaarten en het beheerplan (Provinciaal Instituut voor Hygiëne, 2009), maakten 
we 19 plantenopname opnieuw op ongeveer dezelfde locaties (opnamen op 7 & 21.05.2012).  

Concentreren we ons enkel op Struikhei en de grassen, dan zien we dat in de droge heide de gemiddelde 
bedekking van levende Struikhei tussen 2004/2005 en 2012 afgenomen is van 44,5% naar 30%. In 7 
gevallen was er een beduidende afname van de bedekking; in 5 een toename; 3 bleven gelijk.  

De totale grasbedekking (Bochtige smele, Fijn zwenkgras, Struisgrassen en Pijpenstro) is echter ook 
afgenomen. Waar deze gemiddeld ongeveer 30% bedroeg in 2004/2005, ligt ze nu rond de 20%. In 8 
gevallen noteerden we een beduidend lagere grasbedekking, in 4 gevallen een hogere en in de rest was het 
aandeel gelijk gebleven. Vooral de bedekking door Pijpenstro lijkt te zijn verminderd. Uitgesproken 
dominantie over grotere oppervlakten komt niet meer voor. Op de plaatsen waar Bochtige smele in 
2004/2005 hoge bedekkingen haalde, is de soort nu beduidend minder dominant, maar ook waar het gras 
lage (minder dan 25%) of verwaarloosbare bedekkingen (minder dan 5%) kende, is ze nu over het 
algemeen afgenomen. Andere grassen zoals Fijn zwenkgras, Buntgras en struisgrassen zijn echter 
toegenomen.     

De open heide en de stuifzanden vertonen enige interne variatie. Zo zijn de stuifzand- en droge 
heidevegetaties in het zuidelijk deel van het gebied belangrijk voor korstmossen en voor pioniersvegetaties 
van stuifzanden in het algemeen. De heide van de centrale ‘corridor’ en de noordelijke helft, is gekenmerkt 
door Brem en Stekelbrem, met naar het noorden toe Tandjesgras en Tormentil. In het noorden is de heide 
verder meer gesloten en structuurrijker dan in de zuidelijke stuifzandzone. In het noorden komt ook 
Gewone dophei voor, samen met meer Pijpenstro, wat waarschijnlijk allemaal op iets vochtigere of 
leemrijkere omstandigheden wijst.  

Besluiten i.f.v. het begrazingsbeheerBesluiten i.f.v. het begrazingsbeheerBesluiten i.f.v. het begrazingsbeheerBesluiten i.f.v. het begrazingsbeheer  

Deze voorlopige en zeer algemene resultaten geven aan dat de vergrassing niet toegenomen, maar eerder 
afgenomen is. Dit, gecombineerd met de opvallende verminderde bedekking van Struikhei, maakt dat het 
beheer nu vooral gestuurd zal moeten worden op basis van de toestand van Struikhei. Daarnaast moet bij 
de begrazing ook aandacht gaan naar de mogelijke effecten op de fauna. In de Kesselse Heide gaat het 
dan in de eerste plaats om de ongewervelden. Om een rijke fauna te behouden, moet de heide een 
gevarieerde structuur hebben, moeten er voldoende open, zandige en warme plekken in de begroeiing 
aanwezig zijn, en moeten er voldoende nectarplanten tot bloei kunnen komen. Een algemene richtlijn voor 
een heide met goede potenties voor een hoge soortenrijkdom is deze van Bink (1992), die op het niveau 
van het lokale heidelandschap en de vegetaties, voor dagvlinders –en bij uitbreiding voor ongewervelden, 
maar ook voor reptielen in het algemeen– een mozaïek met de volgende verhouding voorstelt:  

• 10 – 25% bos en struweel (berk, Grove den, Zomereik, braam, Vuilboom, e.d.) 

• 50% ‘ruige’ heide (oude heide en vlekken Pijpenstro en andere grassen) 

• 25% korte vegetaties en open zand (jonge heide, mossen en korstmossen).  
De open stuifzandplekken vallen hier buiten.  
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Enkele belangrijke zones voor insecten op de Kessele Heide zijn door Robin Vermylen voorgesteld op de 
volgende afbeelding.  
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Begrazingsplan Kesselse Heide 2013Begrazingsplan Kesselse Heide 2013Begrazingsplan Kesselse Heide 2013Begrazingsplan Kesselse Heide 2013    

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaardenAlgemene voorwaardenAlgemene voorwaarden    

Om de begrazing zo goed mogelijk te sturen, is het nodig dat de kudde gehoed wordt. Die sturing is pas 
effectief als er verhinderd wordt dat de kudde ‘uitwaaiert’. De herder let verder op het graasgedrag van de 
dieren en leidt ze –binnen de deelgebieden van het begrazingsplan– naar de plaatsen die preferentieel 
voor de doelen van het beheer begraasd moeten worden. Dit zijn de door grassen of jonge berken 
gedomineerde plekken. Daarnaast moet vermeden worden dat de schapen schors of knoppen van 
Sporkenhout of andere nectarproducerende struiken en bomen eten. Jonge exemplaren van berken en 
dennen moeten juist wel gegeten worden; meer zelfs, in het voorjaar is het gewenst dat er gericht met de 
schapen op deze soorten gegraasd wordt. 

De schapen beïnvloeden de vegetaties niet alleen door het grazen, maar ook de betreding en het rusten 
tijdens het herkauwen. Voor het rusten verkiezen de schapen open plekken met een lage begroeiing. In de 
Kesselse Heide kunnen dit vlekken jonge Struikhei zijn of duinkopjes met korstmossen en 
pioniersvegetaties. Omdat dit de doelhabitats zijn van het natuurgebied, moet vermeden worden dat ze te 
sterk door de schapen gebruikt worden. Daarom wordt er voor het rusten beter naar minder kwetsbare 
plaatsen, zoals een onbegroeide zandvlakte (‘speelzone’) of een open bos getrokken.  

Naast terugdringen van de grasbedekking en het behouden en stimuleren van een structuurrijke droge 
heide, is een doel van de begrazing het milieu voedselarm te houden. Daarom moet er vermeden worden 
dat er teveel mest op de heide terecht komt. In de praktijk betekent dit dat de schapen enkel op de heide 
komen om te eten; tijdens de nacht moeten ze buiten de heide gehouden worden. Bijvoederen mag in elk 
geval niet op de heide. Wanneer nachtrasters of weekendperken occasioneel niet buiten de heide ingericht 
kunnen worden, in de weilanden bij de stal, dan kan in begrazingseenheid 2 (zie verder) een groot 
nachtraster voorzien worden. Als dat aansluitend bij het onthaalgebouw gebeurt, onder de vorm van een 
relatief klein raster, dan zou deze plaats na het graasseizoen omgezet kunnen worden in een tijdelijke 
akker, wat gunstig kan zijn voor de soorten van het oude cultuurlandschap aan de rand van de heide. Op 
voorhand moet uiteraard nagegaan worden of het beheerplan dit toelaat.  

Om zo effectief mogelijk te zijn, moeten de dieren ’s morgens ‘met honger’ op de heide komen. Dat 
betekent dat er in de nachtrasters zo weinig mogelijk voedsel mag zijn en dat ze, voor ze de heide gaan 
begrazen, geen supplement meer hebben gekregen. 

Voor het opstellen van het begrazingsplan gaan we uit van een kudde van 20 schapen die vanaf het begin 
van de groei van Bochtige smele (ongeveer half mei) tot half oktober op de heide en open bosgedeelten 
van de Kesselse Heide kunnen grazen.  
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Begrazingseenheden Begrazingseenheden Begrazingseenheden Begrazingseenheden  

We hebben de Kesselse Heide in een aantal begrazingseenheden verdeeld waar de kudde 
achtereenvolgend kan grazen. Bij de indeling hebben we ons laten leiden door de algemene 
terreinstructuur (o.a. patroon van de wandelwegen), de aanwezige vegetaties en de natuurdoelen. 

Het benaderende aantal graasdagen per begrazingseenheid is bepaald op basis van  
- de begraasbare oppervlakte,  
- de productie van de dominante plantensoorten,  
- de optimaal te realiseren afvoer,  
- de periode waarin er begraasd zou worden 
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Netto productie droge stof 

We gebruiken gegevens uit de literatuur en metingen van de Kalmthoutse Heide om een schatting te 
maken van de productiviteit van de drie dominante soorten. Daarbij zijn ‘fijne grassen’ de verzamelnaam 
voor Bochtige smele, Fijn zwenkgras en struisgrassen. Omdat de Kesselse Heide overwegend uit (stuif)zand 
bestaat, gaan we ervan uit dat de jaarlijkse netto productie eerder laag zal zijn in vergelijking met meer 
vruchtbare heide waar de soorten ook voorkomen.  
Struikhei: 1500 kg/ha jaarlijkse productie droge stof 
Bochtige smele: 600 kg/ha jaarlijkse productie droge stof 
Pijpenstro: 1500 kg/ha jaarlijkse productie droge stof  

De biomassa-aangroei neemt toe naarmate het groeiseizoen vordert. Deze toename is soortafhankelijk. We 
hebben de volgende verdeling gehanteerd: 

Productie per Productie per Productie per Productie per 
periodeperiodeperiodeperiode    

tot einde juni juli augustus september oktober 

Struikhei 20% = 300 kg/ha  70% = 1050 kg/ha 90% = 1350 kg/ha 100% = 1500 
kg/ha 

100% = 1500 
kg/ha 

‘Fijne grassen’ 100% = 600 kg/ha  100% = 600 kg/ha 100% = 600 kg/ha 100% = 600 kg/ha 100% = 600 kg/ha 

Pijpenstro  20% = 300 kg/ha 60% = 900 kg/ha 90% = 1350 kg/ha 100% = 1500 
kg/ha 

70% = 1050 kg/ha 

 
Optimaal te realiseren afvoer 

Om effect te hebben, waarmee hier bedoeld wordt dat het aandeel grassen in de vegetatie niet toeneemt 
en Struikhei vitaal blijft, moeten de schapen een bepaalde hoeveelheid biomassa afeten. Voor de ‘fijne 
grassen’ en Pijpenstro stellen we dat op minimaal 60%, voor Struikhei op maximaal 30%.  

Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren 
afvoerafvoerafvoerafvoer    

tot einde juni juli augustus september oktober 

Struikhei 90 kg/ha  315 kg/ha 405 kg/ha 450 kg/ha 450 kg/ha 

‘Fijne grassen’ 360 kg/ha  360 kg/ha 360 kg/ha 360 kg/ha 360 kg/ha 

Pijpenstro  180 kg/ha 540 kg/ha 810 kg/ha 900 kg/ha 630 kg/ha 

 

Aantal graasdagen voor de kudde op de Kesselse HeideAantal graasdagen voor de kudde op de Kesselse HeideAantal graasdagen voor de kudde op de Kesselse HeideAantal graasdagen voor de kudde op de Kesselse Heide    

De opgegeven hoeveelheden zijn benaderingen. In een monocultuur kan deze afvoer ook effectief 
gerealiseerd worden door het aantal schapen en de duur van de begrazing nauwkeurig te sturen. In een 
mengcultuur zoals die op de Kesselse Heide, is dit veel moeilijker. Is het aandeel Struikhei in een door 
Pijpenstro gedomineerde vegetatie bijvoorbeeld laag, dan zal de invloed op de Struikhei al heel groot zijn 
op het ogenblik dat de schapen 60% van het gras afgegeten hebben. Dat is zeker het geval als de droge 
heide er op hogere en droge plekken voorkomt en vooral uit jonge Struikhei bestaat. Het is dan immers 
behalve een graasplek, ook een geprefereerde rustplek. Daarom is het nodig dat het terreingebruik en het 
graasgedrag van de schapen en hun preferenties voor bepaalde soorten, steeds gevolgd worden om 
eventueel te kunnen bijsturen.  

In de tabel ‘Overzicht mogelijk aantal graasdagen van de kudde in de verschillende begrazingseenheden 
van de Kesselse Heide’ (zie hierna ) moet het aantal opgegeven ‘kuddedagen’ als een richtcijfer 
beschouwd worden. In de kolommen “Af te voeren kg/begrazingseenheid” en “Effectieve kuddedagen” 
worden twee cijfers gegeven. Het eerste cijfer geeft het aantal dagen dat een kudde van 20 schapen er kan 
eten van de grassen en van Struikhei om zo 60% van het gras en 30% van de Struikhei af te voeren; het 
tweede cijfer gaat uit van de hypothetische veronderstelling dat enkel grassen gegeten zouden worden, 
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eveneens met 60% afvoer. In praktijk zal steeds van alle planten gegeten worden, maar door zich te richten 
op het tweede cijfer (rood) zal men eerder voorkomen dat er overbegrazing optreedt.  

De totale begraasbare oppervlakte (som van de zones in de verschillende begrazingseenheden waar 
effectief voedsel te vinden is) is benaderend 18.8 ha. Het totaal aantal kuddedagen = 180 dagen. Dit komt 
overeen met een gemiddelde tot extensieve begrazingsdruk voor een zomerseizoensbegrazing. Op basis 
van jaarrondbegrazing zou dit extensief zijn.  

In de tabel hebben we ook de periode opgegeven waarin de kudde een bepaald deelgebied kan begrazen. 
Ook deze perioden zijn eerder richtinggevend. Afhankelijk van de plaatselijke situatie en de jaarlijkse 
productiviteit van de vegetaties zal een bepaald gebied langer of korter begraasd moeten worden.  

Het voorjaar is een belangrijke periode voor de door Bochtige smele en andere fijne grassen gedomineerde 
plaatsen. Door hier voldoende vroeg gericht te laten grazen kan verhinderd wordend dat de grassen 
massaal in bloei komen. Eens de grassen bloeien, is de vegetatie echter minder aantrekkelijk voor de 
schapen en zal er veel meer Struikhei gegeten worden. Een te sterke begrazing van Struikhei moet echter 
de eerste jaren vermeden worden. Het is daarom beter om later in het jaar, na de hoofdbloei van Struikhei,  
de heide met Bochtige smele opnieuw voor een korte tijd te begrazen. 

Doelen en opmerkingen per begrazingseenheidDoelen en opmerkingen per begrazingseenheidDoelen en opmerkingen per begrazingseenheidDoelen en opmerkingen per begrazingseenheid    

Begrazingseenheid 1Begrazingseenheid 1Begrazingseenheid 1Begrazingseenheid 1  

In principe is er voldoende voedsel om de kudde hier in het voorjaar te hoeden. Er wordt zowel op de heide 
als in het open bosgedeelte gegraasd. Het belangrijkste doel voor deze eenheid is het terugdringen van de 
fijne grassen (vnl. de Bochtige smele en de struisgrassen). Door voldoende vroeg met de begrazing te 
starten, kan er voorkomen worden dat de grassen in bloei komen. Dat betekent dat er eerst en vooral in de 
zuidelijke hoek gegraasd moet worden.  

Behalve op de grassen, moet er in het voorjaar ook op opschietende jonge berken en Grove den gegraasd 
worden. Vooral in de nabijheid van de parking en begrazingseenheid 2 komt regelmatig dichte opslag voor. 
Een andere plaats binnen deze begrazingseenheid waar speciale aandacht aan besteed moet worden is 
het gekapte hakhout in het noorden. De stronken lopen er immers snel terug waardoor de jonge heide er 
verdrongen wordt.  

Omdat grote oppervlakten pioniersbegroeiing voorkomen, is deze begrazingseenheid echter erg kwetsbaar 
voor betreding. Daarom is het aangewezen dat de kudde hier toch niet gedurende heel de periode half mei 
– einde juni graast. Ook voor de insectenpopulaties en voor mogelijke grondbroeders is dit niet gunstig. Het 
is daarom beter dat de schapen deze begrazingseenheid nog eens opnieuw begraast in het najaar, na de 
bloei van Struikhei.  

In deze begrazingseenheid wordt steeds met een gehoede kudde gewerkt. Tijdelijke rasters zijn immers 
moeilijk te combineren met de recreatie in deze zone. De grote zandvlakte in het noordwesten van deze 
eenheid moet niet begraasd worden. Verspreid in de droge heide, komen echter nog veel open, zandige 
plekken met korstmossen en andere pioniers voor. Dat zijn de plaatsen die door de schapen verkozen 
worden om er te rusten wanneer ze hier in rasters gehouden zouden worden. Op deze plekken kan dan 
ongewenste hoge bemesting optreden en kunnen korstmosvegetaties snel verdwijnen. Met een gehoede 
kudde kan de herder de dieren leiden naar minder kwetsbare rustplaatsen en kan hij de dieren 
preferentieel grassen laten eten.  
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Jonge boomopslag in begrazingseenheid 1 

 

             

Bochtige smele en andere fijne grassen in begrazingseenheid 1 
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Begrazingseenheid 2Begrazingseenheid 2Begrazingseenheid 2Begrazingseenheid 2 

De begroeiing van deze begrazingseenheid is gevarieerd en minder schraal dan elders in de Kesselse 
Heide. Daardoor heeft het belangrijke potenties voor de fauna. Willen die tot uiting komen, dan moet er 
voor voldoende structuurvariatie gezorgd worden en moeten planten tot bloei kunnen komen. Het 
beheerdoel in deze eenheid is dan ook de ontwikkeling van een structuurrijke heide, gemengd met een 
meer gras- en krjidenrijke heide en met zeer open bos. Om dit te bereiken, is het best om hier pas in de late 
zomer te laten grazen.  

Waar geen kwetsbare heide- en pioniersvegetaties voorkomen, kan dan desnoods met verplaatsbare 
rasters gewerkt worden. Er moet dan wel op gelet worden dat er geen belangrijke voedselbronnen (bv. 
Sporkenhout) in het raster staan. Eventuele kleine nacht- en weekendrasters worden opgericht op plaatsen 
die nu al voedselrijker zijn, aansluitend bij het onthaalgebouw en de weg. In elk geval wordt er vermeden 
dat heidevegetaties in het nachtraster zouden ingesloten worden.  

Begrazingseenheid 3Begrazingseenheid 3Begrazingseenheid 3Begrazingseenheid 3    

Deze eenheid bestaat vnl. uit jong bos met een schrale ondergroei van grassen. Enkele open plekken met 
goed ontwikkelde droge heide komen erin voor. Het doel voor deze eenheid is om er op termijn de 
heidevlekken uit te breiden en aan de zuidwest- en noordoostranden een meer geleidelijke overgang 
tussen bos en heide te creëren. Om deze doelen te bereiken zijn andere beheermaatregelen nodig (bv. 
kappen en oppervlakkig afschrapen/plaggen). Behalve voor de droge heide, is de schapenbegrazing hier 
enkel ondersteunend.  

Deze eenheid kan in de zomer begraasd worden. Omdat de productiviteit er over het algemeen erg laag is, 
zal de begrazingsperiode ook maar kort zijn. Er kan in het bos met verplaatsbare rasters gewerkt worden; 
de open plaatsen met heide moeten steeds buiten die rasters blijven. Lichte begrazing van deze 
heidevlekken gebeurt daarentegen door gehoede schapen. Omdat er weinig grassen in deze heide 
voorkomen, is het niet aangewezen dat dit jaarlijks gebeurt, maar dat er maar om de twee à drie jaar met 
de kudde langsgekomen wordt.  

Begrazingseenheid 4Begrazingseenheid 4Begrazingseenheid 4Begrazingseenheid 4 

Een kleine, gevarieerde begrazingseenheid met een menging van pioniersvegetaties en redelijk goed 
ontwikkelde heide met ertussen grotere vlekken die door grassen gedomineerd worden. Het doel is om er 
een gevarieerde heide te behouden en verder uit te breiden.  

Hier wordt de begrazing met herder zoveel mogelijk gericht op de grassen. Door later in het groeiseizoen te 
laten grazen, kan waarschijnlijk vermeden worden dat de zeldzame Stekelbrem te sterk aangevreten wordt. 
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Ontwikkelende heide in begrazingseenheid 4  

    

Begrazingseenheid 5Begrazingseenheid 5Begrazingseenheid 5Begrazingseenheid 5 

Deze eenheid is vergelijkbaar met de begrazingseenheid 4, maar heeft minder pioniersvegetaties. Het doel 
is dezelfde als bij deze eenheid, nl. het ontwikkelen en in stand houden van een soortenrijke droge tot 
vochtige heide.  

Er wordt in dezelfde periode als in eenheid 4 begraasd. Hier is het duidelijk de bedoeling dat er op de 
grassen gegraasd wordt. Wanneer al na korte tijd zeer veel gras gegeten zou zijn, kan er uitgeweken 
worden naar de vergraste heide ten noorden van deze eenheid (noord van het bosje). Begrazingseenheid 5 
kan trouwens naar die zijde uitgebreid worden nadat er meer geweten is over het belang van die 
noordelijke zone voor insecten.  

Begrazingseenheid 6Begrazingseenheid 6Begrazingseenheid 6Begrazingseenheid 6    

Een kleine begrazingseenheid met grote oppervlakten jonge, maar structuurarme droge heide waarin Brem 
opvalt. Het doel is de ontwikkeling van een soortenrijke en structuurrijke droge heide  

De begrazing moet hier zeer extensief zijn. Omdat er weinig grassen aanwezig zijn, is het niet aangewezen 
dat deze eenheid jaarlijks begraasd wordt. Best wordt eerst een drietal jaar gewacht voor er opnieuw 
gegraasd wordt. Eens er terug een rijk gestructureerde heide ontwikkeld is (2015/2016), gebeurt 
begrazing hier met een gehoede kudde. 

             

Jonge heide in begrazingseenheid 6  

Begrazingseenheid Begrazingseenheid Begrazingseenheid Begrazingseenheid 7777 

Deze grote eenheid bestaat uit een rijk gestructureerde droge en vochtige heide met verspreid boom- en 
struikopslag en plaatselijk bijmenging van grassen. Potentieel erg belangrijk voor ongewervelden en 
reptielen. Het doel is om hier een gevarieerde soortenrijke heide in stand te houden.  

Begrazing gebeurt in de eerste plaats langs de noordzijde van deze eenheid, daar waar grote delen vergrast 
zijn. Hier kan desnoods met een tijdelijk raster gewerkt worden, echter nooit voor lange perioden of 
frequent op dezelfde plaats om aanrijking met mest te voorkomen. Zoals elders, moet er goed op gelet 
worden dat er in rasters geen Sporkenhout of andere belangrijke struiken aangevreten worden. Ook met 
een gehoede kudden moeten de schapen van deze soorten verwijderd gehouden worden.  
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BIJLAGEBIJLAGEBIJLAGEBIJLAGE    
 
 

Tabel: Overzicht mogelijk aantal graasdagen van de kudde in de verschillende begrazingseenheden van de 

Kesselse Heide 

 
nr. 

eenh 

opp. ha opp. 

begraas-

baar ha 

% pioniers-

begroeiing 

% 

jonge 

hei 

% volgroeide 

hei 

% 

gras 

% bos doel Af te voeren 

kg/eenheid 

gemeten op 

totaal // 

enkel grassen  

Effectieve 

kuddedagen (20 

dieren) 

periode 

1 

7.5 5 30 15 15 40  Droge 

heide en 

stuifzand 

850 // 720 42 // 36 half mei – 

einde juni 

2 
5 4 10 5 5 60 20 Bos /droge 

heide 

1600 // 1500 80 // 75 september - 

oktober 

3 
5.6 5 5 5  20 70 Bos / droge 

heide 

440 // 360 20 // 18 juli 

4 
1.4 1 25 10 20 45  Droge 

heide  

275 // 220 14 // 11 juli 

5 
0.3 0.3  5 20 75  Droge 

heide 

170 // 150 8 // 7 augustus 

6 
0.6 0.5 10 50 15 25  Droge 

heide 

100 // 45 5 // 2 augustus 

7 

3.5 3 10 20 30 40  Droge en 

vochtige 

heide 

1300 // 630 65 // 31 augustus - 

oktober 

 
 


